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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0531/2006, M. W. (Italian kansalainen), sen vastustaminen, että 
Innsbruckin yliopiston julkistama pyyntö esittää apurahahakemuksia koskee ainoastaan 
jatko-opintoja ja niitä korkeakoulututkinnon suorittaneita, jotka ovat Itävallan 
kansalaisia tai siirtotyöläisten jälkeläisiä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa syrjiväksi katsomiansa Innsbruckin Leopold Franzens -
yliopiston julkistamia pyyntöjä hakea jatko-opintoihin opintoapurahoja, promootioapurahoja, 
stipendejä ja tutkimusapurahoja, sillä hakijoiden täytyy olla joko Itävallan kansalaisia tai 
siirtotyöläisten jälkeläisiä. Vetoomuksen esittäjä väittää, että tämä on vastoin EY:n 
perustamissopimuksen 12 artiklaa (kansalaisuuteen perustuva syrjintä) ja 18 artiklaa (vapaa 
liikkuvuus). Hän mainitsee tuekseen myös useita asiaa koskevia tuomioistuimen päätöksiä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 9. heinäkuuta 2007.

Tosiseikat

Vetoomuksen esittäjä on Italian kansalainen. Hän valittaa syrjivistä kriteereistä, joita 
käytetään Innsbruckin Leopold Franzens -yliopistossa valittaessa osallistujia apurahojen 
vuotuiseen hakumenettelyyn. Hän väittää, että lahjakkaille opiskelijoille tarkoitettuja 
avustuksia, joihin sisältyy tukiapurahoja ja suoritusperusteisia apurahoja, sekä tieteellisiin 
tarkoitukseen myönnettyjä avustuksia voidaan myöntää ainoastaan Itävallan kansalaisille tai 
Itävallassa asuville siirtotyöläisten jälkeläisille. Hän väittää, että tämä aiheuttaa 
kansalaisuuteen perustuvaa laitonta syrjintää, joka on vastoin EY:n perustamissopimuksen 12 
ja 18 artiklaa sekä Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua 
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direktiiviä 2003/38/EY. Hän mainitsee tuekseen myös useita asiaa koskevia tuomioistuimen 
päätöksiä.

Lainsäädäntö

Vetoomuksen esittäjä on kotoisin Italiasta ja on EU:n kansalainen. Jos hän on muuttanut 
Itävaltaan harjoittaakseen yliopisto-opintoja, hän on käyttänyt vapauttaan muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon ja asua siellä. Häneen voidaan soveltaa Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 12 ja 18 artiklaa sekä direktiiviä 2004/38/EY. 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12 artiklassa määrätään, että kaikki kansalaisuuteen 
perustuva syrjintä kielletään perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, 
rajoittamatta kuitenkaan perustamissopimukseen sisältyvien erityismääräysten soveltamista. 
Tämä kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämisen periaate mainitaan myös direktiivin 
2004/38/EY 24 artiklan 1 kohdassa.

Direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan 2 kohdassa säädetään kuitenkin tähän periaatteeseen 
tehtävästä poikkeuksesta, jonka mukaan vastaanottavan jäsenvaltion ei tarvitse myöntää 
ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista opintorahan tai -lainan muodossa annettavaa 
toimeentulotukea opintoja varten eikä ammattiin johtavaa koulutusta varten muille kuin 
työntekijöille tai itsenäisille ammatinharjoittajille taikka henkilöille, joilla säilyy tällainen 
asema, ja heidän perheensä jäsenille.

Direktiivin 2004/38/EY 16 artiklan mukaan unionin kansalaisilla, jotka ovat laillisesti 
oleskelleet vastaanottavan jäsenvaltion alueella yhtäjaksoisesti viisi vuotta, on oikeus 
pysyvään oleskeluun sen alueella. Sama koskee perheenjäseniä, jotka eivät ole vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisia ja jotka ovat oleskelleet vastaanottavassa jäsenvaltiossa unionin 
kansalaisen kanssa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Direktiivin 17 artiklassa säädetään 
16 artiklan poikkeuksesta, jonka mukaan henkilöt voivat tietyin edellytyksin saada oikeuden 
pysyvään oleskeluun ennen kuin viiden vuoden yhtäjaksoinen oleskelu on tullut täyteen, 
mikäli he ovat sellaisten EU:n kansalaisten perheenjäseniä, jotka ovat lopettaneet työnteon 
siirtyäkseen eläkkeelle tai pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi.

Innsbruckin Leopold Franzens -yliopisto soveltaa vuonna 1992 annettua Itävallan 
opintotukilakia (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992, sellaisena kuin se on 
muutettuna BGBl. N° 11/2005-lailla), jonka 2 pykälässä säädetään, että opintotukea voidaan 
myöntää ainoastaan rekisteröityihin oppilaitoksiin kirjoittautuneille Itävallan kansalaisille 
sekä ulkomaalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille, joita kohdellaan Itävallan 
kansalaisina. Lain 4 pykälässä säädetään, että Itävallan kansalaisina kohdellaan seuraaviin 
luokkiin kuuluvia henkilöitä: ETA-sopimuksen osapuolena olevien valtioiden kansalaisia, 
mikäli sopimuksessa näin määrätään, sekä pakolaisia ja ulkomaalaisia, joilla ja ainakin 
toisella heidän vanhemmistaan on ennen oppilaitokseen hyväksymistä ollut rajoittamaton 
tuloverovelvollisuus vähintään viiden vuoden ajan Itävallassa, johon kaikki heidän intressinsä 
ovat keskittyneet. Huhtikuun 7. päivänä 2004 annetussa Itävallan liittovaltion opetus, 
tutkimus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa säädetään, että "EU:n kansalaisille myönnetään 
tukea ainoastaan silloin, kun he ovat sijoittautuneet pysyvästi Itävaltaan siirtotyöläisinä tai 
heidän jälkeläisinään. Etelätirolilaisille opiskelijoille myönnettävästä tuesta ei säädetä 
erikseen. Vaikka muita kuin itävaltalaisia opiskelijoita kohdellaan opiskelusta annettujen 
säännösten nojalla itävaltalaisina opiskelijoina, se ei tarkoita, että heitä kohdellaan myös 
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opiskelijoille myönnettävien tukien osalta samalla tavalla".

Edellä mainittu Itävallan lainsäädäntö ei ole direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan mukainen. 
Direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan 2 kohdan mukaan itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivilla EU:n kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään on samat oikeudet kuin maan 
kansalaisilla saada toimeentulotukea opintoja varten samaan tapaan kuin työntekijöillä ja 
heidän perheenjäsenillään. Lisäksi eläkkeelle siirtyneillä EU:n kansalaisilla ja heidän
perheenjäsenillään sekä opiskelijoilla ja muilla työelämän ulkopuolella olevilla EU:n 
kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään on myös oikeus kyseiseen tukeen siitä hetkestä 
lähtien, kun he täyttävät pysyvän oleskeluluvan saantivaatimukset direktiivin 2004/38/EY 16 
ja 17 artiklan mukaisesti. Itävallan lainsäädännössä myönnetään yhtäläinen oikeus saada 
opiskelijoiden toimeentulotukea ainoastaan sellaisille muille kuin itävaltalaisille EU:n 
kansalaisille, jotka ovat siirtotyöläisiä ja heidän perheenjäseniään.
Toimenpiteet, joista Itävallan viranomaiset ovat tähän mennessä ilmoittaneet komissiolle ja 
joiden tavoitteena on saattaa direktiivin 2004/38/EY 24 artikla osaksi Itävallan lainsäädäntöä, 
eivät näytä tarjoavan ratkaisua tähän EY:n lainsäädännön rikkomistapaukseen. Vuoden 1992 
opintotukilain 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 1983 opiskelija-avustuslain 1 artiklan a 
kohdassa säädetään ainoastaan, että unionin kansalaiset voivat tietyin edellytyksin hakea 
tällaisia toimeentulotukia, mutta ei ole selvää, ovatko he edellä mainituissa tapauksissa 
Itävallan kansalaisten kanssa tasavertaisessa asemassa. 

Päätelmät

Komissio merkitsee tämän tapauksen kanteluksi ja lähettää Itävallan viranomaisille kirjeen, 
jossa todetaan, että edellä mainittu lainsäädäntö näyttää olevan direktiivin 2004/38/EY 
vastainen. 
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